ESCALA MODIFICADA DO IMPACTO DA FADIGA (MFIS)
NOME:

Sexo:

Prontuário:

Idade:

Data da Lesão:

Lado Dominante ou parético: (D) (E)

Data da Avaliação:

Diagnóstico:

Avaliador:

Orientações: A Fadiga é uma sensação de cansaço físico e falta de energia que muitas pessoas sofrem de tempos em
tempos. Pessoas que tem Esclerose Múltipla experimentam sensações mais fortes e mais frequentes de fadiga. A lista
abaixo apresenta itens que descrevem os efeitos da fadiga. Por favor, leia cada item cuidadosamente, então circule um
número que melhor indique qual a frequência destes eventos ocorreram durante as quatro últimas semanas (se você
precisar de ajuda para marcar suas respostas, fale com o seu terapeuta). Por causa da minha fadiga nas quatro últimas
semanas:
Nunca

Raro

0

1

Descrição das questões

Poucas
vezes
2

Muitas
vezes
3

Sempre
4

1. Eu tenho estado menos atento (a)
2. Eu tenho tido dificuldades de prestar atenção pôr longos
períodos
3. Eu tenho sido incapaz de pensar claramente
4. Eu tenho sido desajeitado e descoordenado
5. Eu tenho estado esquecido
6. Eu tenho tido que me adequar nas minhas atividades físicas
7. Eu tenho estado menos motivado para fazer qualquer coisa
que requer esforço físico
8. Eu tenho estado menos motivado para participar de
atividades sociais
9. Eu tenho estado limitado nas minhas habilidades para fazer
coisas fora de casa
10. Eu tenho dificuldades em manter esforço físico pôr longos
períodos
11. Eu tenho tido dificuldades em tomar decisões
12. Eu tenho estado menos motivado para fazer algo que requer
pensar
13. Meus músculos têm sentido fraqueza
14. Eu tenho estado fisicamente desconfortável
15. Eu tenho tido dificuldades em terminar tarefas que requerem
esforço pensar
16. Eu tenho tido dificuldades em organizar meus pensamentos
quando estou fazendo coisas em casa ou no trabalho
17. Eu tenho estado menos capaz de completar tarefas que
requerem esforço físico
18. Meu pensamento tem estado mais lento
19. Eu tenho tido dificuldades em concentração
20. Eu tenho limitação nas minhas atividades físicas
21. Eu tenho precisado descansar com mais frequência ou pôr
longos períodos

Considerações: O formato das respostas permite escores de 0 a 4 para cada item. O domínio físico permite escores de
0 a 36, o cognitivo de 0 a 40 e o psicossocial de 0 a 8. O escore total da MFIS é dado pela soma dos três domínios e
varia de 0 a 84 pontos. Valores abaixo de 38 correspondem à ausência de fadiga, e acima deste valor, quanto maior o
escore, maior o grau de fadiga do indivíduo.
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